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Valg, vane og vision

Valg, vane og vision

er en oversættelse af ti artikler,

som er skrevet og udvalgt af James G. March. Artikler-

ne handler hovedsageligt om beslutningsprocesser og

handlingsvalg.

Artiklerne udfordrer almindelige forestillinger om be-

slutningstagning på især tre måder: De udfordrer den

gængse rationalitetsforestilling og søger efter alterna-

tive former for beslutningsfornuft, de gør identiteter

og præferencer til en variabel i stedet for en præmis

for beslutningerne og de tilføjer beslutningstagningen

nye redskaber i form af fantasi, vision, tro, identitet,

leg og eksperimentering.

Bogens titel henviser til, at tilværelsen kan opfattes

som en lang serie af valg: Mange af disse valg er ikke

rationelt bestemt, men er styret af vaner tillært i for-

tiden, og visioner om fremtiden er lige så styrende for

handlingsvalg som de faktiske forhold og betingelser

er det.

giver et meget inspirerende nyt

bud på en moderne beslutningsteori.

Artiklerne er oversat af Kristian Kreiner og Mie Augier.
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184 · BESLUTNINGSTAGERES TILL ÆRTE EGENSK ABER

Der er mange gode grunde til at forvente, at når folk handler forskelligt, 
er det fordi, de enten er forskellige som personer, eller de befi nder sig i 
forskellige situationer. Ikke mindst i relation til risikotagning, men også 
i relation til andre adfærdsmæssige kvaliteter, fx kreativitet, er der en 
tradition for at tillægge personligheden (og muligvis andre egenskaber 
ved aktøren, fx nationalitet, køn og alder) en betydelig forklaringsværdi. 
Nogle mennesker påstås at være risikovillige af natur, andre at være ri-
sikoaverse. Nogle mennesker påstås at være kreative af natur, andre at 
være meget lidt kreative.
 Naturligvis kan folk have forskellige karakteregenskaber, som er in-
variante på tværs af tid og kontekster. Men det kan være svært at udlede 
disse karakteregenskaber blot på basis af observeret adfærd. Karakter-
egenskaberne demonstreres ikke nødvendigvis entydigt i adfærden, og 
andre typer af forklaringer kan lige så vel ligge til grund for adfærden. 
Kapitlerne i denne sektion opstiller og analyserer sådanne andre typer 
af forklaringer på forskelle i risikotagning.
 I overensstemmelse med det adfærdsteoretiske perspektiv vælger 
James G. March at gøre aktørernes egenskaber til et resultat af adfærds-
mæssige processer og erfaringer. Hvis folk har forskellige præferencer 
for risiko, er det fordi, de har oplevet noget forskelligt. De har ganske 
enkelt erfaret og lært sig til de risikopræferencer, som de udtrykker i 
deres aktuelle adfærd. Noget af det, de har lært sig, er at skelne mel-
lem forskellige typer af situationer, som kræver forskellige grader af 
risikovillighed af dem. Fx vælger folk (og mange andre skabninger) at 
være mere risikosøgende, hvis de har udsigt til at få “underskud” af 
ressourcer, og at være meget mere risikoaverse, hvis de har udsigt til at 
få et pænt “overskud”.
 Risikoadfærden kan altså være tillært, og hvis den er det, er det også 
muligt at gøre elementer i læreprocessen til et valg. Kapitlerne opstiller 
en hel række modeller for sådanne læreprocesser, og analysen af dem 
gør det muligt at besvare spørgsmål som fx, hvor hurtigt man bør til-
passe sine ambitioner til de faktiske præstationer for at have de bedste 
chancer for at blive rig eller at overleve, og om det generelt set bedre 
kan betale sig at koncentrere sig om at overleve end om at blive rig.
 I kapitel 5: Tillært risikoaversion opstiller March alternative modeller 
for en erfaringsbaseret læring og udleder de måder, hvorpå de systema-
tisk påvirker risikotagningen i en population af beslutningstagere. De 
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